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زیر گرٍُ کویسیَى صٌعت ،هعذى اصل  ٍ 44هحیط کسب ٍ کار
اتاق بازرگاًی ،صٌایع ،هعادى ٍ کشاٍرزی بیرجٌذ

بسوِ تعالی

عٌَاى جلسِ
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بْرُ گیری از فضای کسب ٍ کار

حاضریي در جلسِ

آقایاى  :هحوذ رضا صباغ زادُ  ،هحوذ ساالری  ،عباس شیباًی ًیا  ،هحوذ هْذی گٌجی  ،علی
اصغر هحوذ زادُ  ،ابَالفضل جْاًگرد ،هحوذ صفار  ،علیرضا صاحب کار  ،هحوَد باراًی  ،حاجی
هحوذ ًصیری  ،اسواعیل زهاًی  ،هسعَد بٌْام ٍ،حیذ هصطفایی  ،جالل الذیي عارفی ًژاد ،هحوذ
هسگی ًژاد ،احوذ پرٍیي

خاًن ّا  :بٌْاز اطویٌاى
هکاى

سالي جلسات اتاق بازرگاًی صٌایع ،هعادى ٍ کشاٍرزی بیرجٌذ

جج

مسئوالن دولتی بخش خصوصی را مورد توجه قرار دهنذ :

٘بئت ضئیس وٕیسی ٖٛغٙؼتٔ،ؼسٖ اغُ ٔ ٚ 44حیظ وست  ٚوبض اتبق ثبظضٌب٘ی ثیطجٙس زض ایٗ
جّس ٝاظٟبض وطز  :ثبیس ث ٝز٘جبَ ضا ٜحُ ٞبیی ثبضیٓ ؤ ٝطىالت سطٔبیٌ ٝصاضاٖ ضا ث ٝحسالُ
ثطسب٘یٓ .
غجبؽ ظازٔ ٜطىالت فؼبالٖ التػبزی ضا ثطذبست ٝاظ فطایٙس ضفتبضٞب زا٘ست  ٚافعٚز  :ثسیبضی اظ ٔطىالت پیص ضٚ
ث ٝزِیُ ٘ٛع ٔسیطیت ٞبست .
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝثرطی زیٍط اظ ٔطىالت ٘بضی اظ تحطیٓ ٞب  ٚفطبضٞبی سیبسی است ٌ،فت ثبیس ثب تجعیٚ ٝ
تحّیُ ٔطىالت  ،آٖ ٞب ضا ث ٝحسالُ ثطسب٘یٓ .

غجبؽ ظاز ٜثب ثیبٖ ایٗ ٔغّت و ٝزِٚت ث ٝػٛٙاٖ یه ػبُٔ ٔ ٚجطی وبستی ٞبیی ایجبز وطز ٜاست  ،اظٟبض وطز :
ثرص ذػٛغی ٘یع زض ٘ظبْ زِٚتی س ٟٓزاضز .
٘بئت ضئیس وٕیسی ٖٛغٙؼت ٔ ٚؼسٖ اتبق ثبظضٌب٘ی ثیطجٙس ازأ ٝزاز ٔ :بث ٝز٘جبَ ضٙبسبیی ٔمػط

زض پیسایص

ٔطىالت ٘یستیٓ چطاو ٝثبیس ثطای حُ آٖ ٞب تالش ضٛز .
غجبؽ ظاز ٜثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝسئٛالٖ زِٚتی ثرص ذػٛغی ضا ٔٛضز تٛج ٝلطاض زٙٞس ٌ ،فت سطٔبیٌ ٝصاضاٖ اظ ثطذی
اظ ضفتبضٞبی ٔسئٛالٖ زِٚتی ض٘ج ٔی ثط٘س .
ٚی ٞسف اظ ثطٌعاضی جّسبت ضا تجعی ٚ ٝتحّیُ ٔطىالت زا٘ست  ٚافعٚز :أیس است ثتٛا٘یٓ ضاٞىبضٞبی ٔٙبسجی
زض جٟت ضفغ  ٚیب وبٞص ٔٛا٘غ تِٛیس زاضت ٝثبضیٓ .
تشکیل خاًِ هعذى در استاى :
ٔؼب ٖٚأٛض ٔؼسٖ  ٚاوتطبفبت ٔؼس٘ی سبظٔبٖ غٙؼت ٔ ،ؼسٖ  ٚتجبضت ذطاسبٖ جٛٙثی  ٓٞزض ایٗ ٘طست اظٟبض
وطز  :ذب٘ٔ ٝؼسٖ زض استبٖ تطىیُ ضس ٜأب ٛٙٞظ لٛی ٘طس ٜاست .
ٔحٕس سبالضی ثب اضبض ٜث ٝذبْ فطٚضی زض استبٖ اظٟبض وطز  :السأبت ذٛثی زض ضاستبی پیطٍیطی اظ ذبْ فطٚضی
س ٚ ًٙآٞه ا٘جبْ ضس ٜاست ٚ.ی ثب اضبض ٜث ٝتبویسات ضٞجطی پیطأ ٖٛالتػبز ٔمبٔٚتی ثیبٖ وطز  :ثبیس ثطای
اجطایی وطزٖ ایٗ ضؼبض  ،ظیط سبذت ٞبی الظْ ضا زض ذطاسبٖ جٛٙثی فطا ٓٞوٙیٓ .
سبالضی ثب تبویس ثط ایٙى ٝثبیس ظیط سبذت ٞبی الظْ ثطای حضٛض سطٔبیٌ ٝصاضاٖ ٟٔیب ضٛز ٌ،فت ٕٞ :چٙیٗ ثبیس
ضطایغی فطا ٓٞضٛز تب ٔبزٔ ٜؼس٘ی ثب شائم ٝثبظاض فطا ٓٞضٛز .
حضٛض استبٖ زض ثبظاض س ًٙافعایص یبثس :
ٔؼب ٖٚأٛض ٔؼسٖ  ٚاوتطبفبت ٔؼس٘ی سبظٔبٖ غٙؼت ٔ،ؼسٖ  ٚتجبضت ذطاسبٖ جٛٙثی ثیبٖ وطز و ٝثبیس حضٛض
استبٖ زض ثبظاض س ًٙثیطتط ضٛز .
ٚی ازأ ٝزازٕٞ :چٙیٗ ثبیس لطاضزازی ثیٗ ٔجٕٛػٔ ٝؼس٘ی ذطاسبٖ جٛٙثی ثب آستبٖ لسس ضضٛی ا٘ؼمبز ضٛز تب
اظ سٞ ًٙبی ایٗ استبٖ استفبز ٜوٙٙس .

سبالضی ثب اضبض ٜث ٝوبضٌط ٜٚضفغ ٔٛا٘غ تِٛیس استبٖ  ،اظٟبض وطز  :ثبیس ٔطىالت سطٔبیٌ ٝصاضاٖ ث ٝغٛضت
ا٘حػبضی زض ایٗ وبضٌط ٜٚحُ ضٛز .
ی ٔٛضز تٛج ٝلطاض
ی ثٛز ٚ ٜػُی ضغٓ ای٘ى ٝثب ز
ی ٌصاضاٖ ٌطزا٘ٙس ٜثرص ػٕس ٜای اظ التػبز ذطاسبٖ جٛٙة
سطٔب ٜ
ی ٟٔطی ٞبی ظیاز ی لطاض ٌطفتٙس.
يیض٘سٛٔ ،ضز ة
ٞط ضٚظی وْ ٝی ٌصضز ٔطىالت ثرص ذػٛظی  ٚجٙجبَ ٞبی ثٚ ٝجٛز آٔس ٜثب ثرص زِٚتی فعٖٚی ْی یاثس  .زض
ی اظ ٔطىالت ٘جٛز ٘مسیً٘ی ٘ ٚجٛز تسٝیالت ثب٘هی ض٘ج ْی ثط٘س.
ی ٌصاضاٖ ذطاسبٖ جٛٙة
ی سطٔب ٜ
سبَ ٞبی اخ ض
ٛٙٞظ ایٖ ٔطىُ ث ٝعٛض وبُٔ ضفغ ٘طس ٜو ٝض٘ج  ٚزضز آٖ ٞب سط اظ اضٌبٖ ٞبی زِٚتی زض آٚضز .
ی ٌصاضاٖ اظ سٛی ٔسئٛالٖ زِٚتی ،زاضایی  ٚتبْیٖ اجتٕبعی تب زیضٚظ ثط ا٘ساْ ٞبی فؼبالٖ
ی سطٔب ٜ
ػسْ تىط ْ
ی ثط َیست س ًٙا٘ساظی ٞبی ٔؼسٖ وبضاٖ استبٖ اضبف ٝضس.
التػبزی تبظیاْ٘ ٝی ظز  ٚأب أطٚظ ٔٙبثغ عتیعی ٖظ
زستٍب ٜی و ٝزض ٔمبثُ اػتطاؼ ٞبی ٔؼسٖ وبضاٖ تٟٙب ین حیاسد ْی زٞس « :ثطای ضٕب زػٛت ٘بٔ٘ ٝفطستبزٜ
ی ٔ !...سئَٛیت ٔب حفظ زضذت است ٘٘ ٝجبت ظ٘سيی ا٘سبٖ ٞب»
ثٛز ْ
هقایسِ زًذگی  100اًساى با یک درخت

یاٖ ای٘ىٔ ٝطىالت استبٖ ٘ٛعی ذٛزظٖی است ،اظٟبض
ی ثب ة
ی ٌصاضاٖ زض ثرص ٔؼسٖ ذطاسبٖ جٛٙة
ینی اظ سطٔب ٜ
ی ٌصاضی وطزْ زاضای ٔطىالت ظیاز ی است.
وطز :ضٟطستبٖ ٟ٘جٙساٖ و ٝزض آٖ سطٔب ٜ
یاٖ وطزٙٔ :بثغ عتیعی ثطای لغغ ین زضذت ٔطىالت ٚ
ی ٌصاضی ة
ٚی ثب اضبض ٜثٔ ٝطىالت حیش ضٚی سطٔب ٜ
ثالٞبی ظیاز ی ضا ثط ٔب تحٓیَ ْی وٙس.
ی ٌصاضی ثٝ
ی اظ ٔطٟس ثطای سطٔب ٜ
ٚی ازأ ٝزازٚ :لتی ثطای حُ ٔطىّٓ ثٙٔ ٝبثغ عتیعی ْی ضْ ٚ ْٚی ٌْ ٛ
ی ٍٔط ثطایت زػٛت ٘بٔ ٝفطستبزیْ؟
ی آٔس ٜاْ  ٚوبض آفطیٖ ٞستْٓ ،ی ٌ ٛز
ذطاسبٖ جٛٙة
ی ٌصاضاٖ ایٖ
ی ٌصاض ازأْ ٝی زٞس :جبی تؼجت است و ٝافطازی و ٝثْٛی ایٖ استبٖ ثٛز ٜثب سطٔب ٜ
ایٖ سطٔب ٜ
ثطذٛضز ضا ْی وٙٙس .
یاٖ ای٘ى ٝثرص ظیاز ی اظ ضٚظٌبض ٔطزْ ْی تٛا٘س اظ عطیق ٔؼسٖ ثٍصضزٌ ،فت :ایٖ زض حبَی است و ٝاظ
ٚی ثب ة
زیزٌب ٜثطخی ٔسئٛالٖ ٔٙبثغ عتیعی ظ٘سيی  100آزْ ث ٝین زضذت ٘ٓی اضظز.

ٚی ازأ ٝزاز :ایٖ ٔطىالت زض حبَی است و ٝزض ضٚظ ٞبی اثتسای وبضٙٔ ،بثغ عتیعی ٔٙغمٔ ٝؼسٖ  ٚزضذتبٖ ضا
ی غبزض وطز ٜاست.
زیزٔ ٚ ٜجٛظ ٖظ
ی ثطای وبضٔٙساٖ ٖ ٚیضٞٚب یی
ی٘ص وبضٔٙساٖ است ،افعٚز :ثب ز
یاٖ ای٘ى ٝثطخی ٔطىالت ٔٛجٛز ثطذٛاست ٝاظ ة
ثب ة
ی ی ٌصاضت ٝضٛز.
و ٝثب اضثبة ضجٛع ظیاز ی سط  ٚوبض زاض٘س والس تٛج ٜ
ی زض غسٚض ٔجٛظٞبی وبض ٔؼسٖی زض وطٛض ذٛة است أب زض
ی ٌصاض اظٟبض وطز :ضتج ٝذطاسبٖ جٛٙة
ایٖ سطٔب ٜ
ػُٕ ٔغّٛة ٖیست .
ی
یعی از هادُ هعذىی برای اح ا
سْن  13درصذی هٌابع طب

یاٖ وطزٔ :طىُ ایٖ زستٍبٜ
ی ثب اضبض ٜثٔ ٝطىُ ٔٙبثغ عتیعی ة
ی ٌصاضاٖ زض ذطاسبٖ جٛٙة
ینی زیٌط اظ سطٔب ٜ
احیزْی ثٛزٔ ٕٝٞ ٚ ٜؼسٖ وبضاٖ ضا فطا ٌطفت ٝاست.
ی
ی ز ٚتب ثٛت ٍٝ٘ ٝزاضز  ٚای ثب ز
ی زض ذطاسبٖ جٛٙة
ی تػٓیْ ذٛز ضا ثًیضز و ٝای ثب ز
ٟٔسی ظاز ٜازأ ٝزاز :زِٚت ثب ز
ٔؼسٖ وبضی وٙس.
یاٖ ای٘ى 13 ٝزضغس سٔ ٟٓبزٔ ٜؼسٖی ضا ٔٙبثغ عتیعی ثطای أط احای ْی يیضز ،افعٚز :ایٖ زض حبَی است
ٚی ثب ة
ی ٘ساضز.
و ٝالسأبت ٔغّٛة
ی استٌ ،فت :ثطای ج ٍُٙایٖ ٔٙغم ٝپَٛ
یاٖ ای٘ى ٝوبضذب٘ ٗٔ ٝزض نیِٔٛتط ٞفت جبز ٜاسس ٜ
ٟٔسی ظاز ٜثب ة
ظیاز ی ٞعی٘ ٝضس أب چٟبض سبَ است و ٝذطه ضسٔ ٚ ٜسئَٛیٗ ث ٝاٖ سط ٘ٓی ظ٘س.
ٚی ازأ ٝزاز :ثطای ٚاحس غٙؼتی ذٛزْ زض سٛ٘ ٝثت فضبی سجع ایجبز وطزٌْ ،فت :زض ٔطحّ ٝا 800 َٚوبج ایجبز
وطز ٚ ٜتب٘ىط آثطسبٖی وطزْ و ٝزض ٟ٘بیت ذطه ضس.
یٖ
ن ثب ٕٞىبضی ٔٙبثغ عتیعی ٔطحّ ٝز ْٚضا ظیت ٖٛوبضی وطزْ و ٝزض سطٔبی ظٔستبٖ اظ ة
یاٖ ایٖ ٜ
ٟٔسی ظاز ٜثب ة
ضفتٌ ،فت :زض حبَ حبضط ٚاحس غٙؼتی ٔٗ زاضای زضذت ثبزاْ ثطای احایی فضبی سجع است.
یاٖ ای٘ى ٝثطخی ٔسئٛالٖ فمظ ْی تٛا٘ٙس زضز سط زضست وٙٙسٌ ،فت :اٌط زِٚت لب٘ ٖٛضا اظ ثبال ٘تی٘س ٚ
ٚی ثب ة
تػٓیْ جسی ً٘یضز ،ضا ٜضا ث ٝجبیی ٘رٛاٙٞس ثطز.
زِٚت ثطای ذػٛظی سبظی تٟٙب ضؼبض ٘جبیس ثبضس ػُٕ  ٓٞذیّی ٔ: ٕٟٝ

ی ی ضٛز چطا
ی ث ٌٝ٘ٛ ٝای ٖیست و ٝثطای ین زضذت سرت يض
ی ٌصاض ازأ ٝزاز :ضطایط ذطاسبٖ جٛٙة
ایٖ سطٔب ٜ
ی ٔؼسٖ ایجبز ضٛز.
و ٝثب ز
یاٖ وطز :ایٖ پٞ ٟٝٙب زست ثرص ذػٛظی ثطای فؼبَیت ضا ْی ثٙسز.
ٟٔسی ظاز ٜثب اضبض ٜث ٝپٞ ٟٝٙبی اوتطبفی ة
یاٖ ای٘ى ٝپٞ ٟٝٙب ین فسبز ازاضی استٌ ،فت :ثرص ذػٛظی ضلجتی ٘ساضز و ٝثطای ٔعایزٞ ٜبی پٟٝٙ
ٚی ثب ة
ٞبی اوتطبفی ٚاضز ْیزاٖ ضٛز.
یاٖ ای٘ى ٝزِٚت ٞب ثطای ذػٛظی سبظی ضؼبض ْی زٙٞسٌ ،فت :اذص حك اِؼطؼ زض ذطاسبٖ
ٟٔسی ظاز ٜثب ة
یی است.
ی ٘ٛعی ثبج يض
جٛٙة
ی ٌصاض زض حٛظ ٜاوتطبف ٖیست
ٔىبٖی ثطای ضٚز سطٔب ٜ
یاٖ وطز :ین سْٛ
ی ثب اضبض ٜث ٝاوتطبف  ٚاسترطاج غٙبیع فطاٚضی ة
ی ٌصاضاٖ ذطاسبٖ جٛٙة
ینی زیٌط اظ سطٔب ٜ
ٔسبحت استبٖ پ ٟٝٙاوتطبفی ضس ٜاست.
یاٖ ای٘ى ٝثط اسبس پٟٙبی اوتطبف 20 ،زضغس ٚسؼت ٞط استبٖ لبثُیت ایجبز پ ٟٝٙزاضز ،افعٚزٞ 16 :عاض
ٚی ثب ة
ی ٔٙبثغ عتیعی است.
نیِٔٛتط اظ ٚسؼت استبٖ زضيض
یاثبٖ تطهیَ زاز ٚ ٜلسٕتی ٔ ٓٞؼبزٖ فؼبَ
ی ضا زضت  ٚة
ٚی ازأ ٝزاز :لسٕت ظیاز ی اظ ٚسؼت ذطاسبٖ جٛٙة
ی ٌصاض زض حٛظ ٜاوتطبف ٖیست .
ضبُٔ ْی ضٛز  ٚجبی ثطای ٚضٚز سطٔب ٜ
ٚی ثب ثیبٖ ایٙى ٝثبیس ٚسؼت ذطاسبٖ جٛٙثی ٔطرع ضٛز تب ثّٛو ٝغٛضت ٍ٘یطز ٌ،فت  :زض حبَ حبضط زِٚت
ثعضٌتطیٗ ثّٛن وٙٙسٚ ٜسؼت استبٖ است .
ازأ ٝزاز  :ثطای سطٔبیٌ ٝصاضاٖ پیطٟٙبز پطزاذت حك االػطؼ ثٙبثط تؼییٗ غالحیت ضا زاز ٜا٘س  ،افعٚز سبَ
ٌصضت ٝلطیت ثٞ ٝعاض ٔحسٚز ٜتٛسظ سبظٔبٖ غٙبیغ ثٔ ٝعایسٌ ٜصاضت ٝضس أب استمجبَ ذٛثی تٛسظ سطٔبیٝ
ٌصاضاٖ ا٘جبْ ٍ٘طفت .
ایٗ سطٔبیٌ ٝصاض ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝجٕٛػ ٝغئٛفیعیه ظٔیٗ ضٙبسی زض زاذُ استبٖ فؼبَ است افعٚز  :اٌط اظ
ٔجٕٛػ ٝث ٝاستبٖ زیٍطی ثطٚز  ،ثبظٌطت آٖ ذیّی زضٛاض است ٚ .ی ثب تبویس ثطایٙىٚ ٝظاضت ٞب ثبیس ضاٞىبضی
ثطای ٔؼبفیت حك اِؼطؼ ثٔ ٝب ثسٙٞس ٌ ،فت لب٘ٔ ٖٛؼبفیت حك اِؼطؼ لب٘ ٖٛثٛز ٚ ٜلبثُ حصف ٘یست أب ثبیس اظ
عطیك پیٍیطی ٕ٘بیٙسٌبٖ اغالح ضٛز .

سبالضی ذٛاستبض یجبز تطىُ ثطای حُ ٔطىالت ضس  ٚافعٚز  :ػسْ ٍٕٞطایی ٘ ٚجٛز ثبظاض ث ٝذبعط ٘جٛز تطىُ
است .
ٚی ثب ثیبٖ ایٙىٔ ٝؼبزٖ زض تسٟیالت زض اِٛٚیت ٞستٙس ،اظٟبض وطز  :اظزِٚت تمبضب زاضیٓ ثطای ظغبَ سٚ ًٙلت
ثٍصاضز .

